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عدد الغیاب :عدد الحضور :   االجمالي :  
توقیع مراقب اللجنة :المالحظون :

كشف توزیع الطالب على اللجان 2021-2022 فصل دارسي  األول 
 برنامج التكنولوجیا الحیویة 

 المقرر  وراثة الطفرات ( و رث 307 )  
التاریخ : 02/02/2022     الفترة : من  13:00  إلى  15:00 

اللجنة : لجنھ 16        المكان : قسم المحاصیل

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 18/1/2022 10:18 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   451الرابعمستجداحمد حسانین رفعت عبدالباقي80021744 1
   452الرابعمستجداحمد سامح عمر محمد80024612 2
   453الرابعمستجداحمد علي فھمي محمد80021537 3
   454الرابعمستجداحمد عماد الدین فھمي عبدالرحیم80021755 4
   455الرابعمستجداروي احمد قناوي علي80021740 5
   456الرابعمستجدازھار ربیع محمد شعبان80021654 6
   457الرابعمستجداسراء عبدالعزیز شحاتھ محمود80024631 7
   458الرابعمستجداسراء فتحي حسین عبده80021547 8
   459الرابعمستجداسراء محمد ابوبكر احمد80021556 9

   460الرابعمستجداسراء وائل انور محمد80024634 10
   461الرابعمستجداسالم یونس راضي محمد80021728 11
   462الرابعمستجداسماء خلف صدیق محمد80021651 12
   463الرابعمستجداسماء سید عزمي نظیم80021718 13
   464الرابعمستجداسماء عید عبدالعزیز محمود80024646 14
   465الرابعمستجداالء اشرف احمد طلب80024658 15
   466الرابعمستجدامنیھ منتصر ظریف عبدالعظیم80025301 16
   467الرابعمستجدامیره خالد عبدالمحسن عبدالحي80024676 17
   468الرابعمستجدامیره مؤمن رمضان سید80024680 18
   469الرابعمستجدایناس محمد محمد احمد80021690 19
   470الرابعمستجدایھ رمضان ابراھیم محمد80024703 20
   471الرابعمستجدایھ نادي حسن محمد80021675 21
   472الرابعمستجدایھ نور محمدحلمي عبدالباقي80024715 22
   473الرابعمستجدحیاه خالد ھیمن محمد80024746 23
   474الرابعمستجددعاء رمضان علي عبدالحافظ80021499 24
   475الرابعمستجددعاء علي راوي علواني80021539 25
   476الرابعمستجددعاء فتحي محمد عبداللطیف80024754 26
   477الرابعمستجددینا عبدالرحیم فاروق عبدالرحیم80024757 27
   478الثالثمستجدرانده عادل محمود سید80024760 28
   479الرابعمستجدرانیا محمود امین اسماعیل80025235 29
   480الرابعمستجدرحاب رمضان عبدالحكیم صالح80021596 30
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عدد الغیاب :عدد الحضور :   االجمالي :  
توقیع مراقب اللجنة :المالحظون :

كشف توزیع الطالب على اللجان 2021-2022 فصل دارسي  األول 
 برنامج التكنولوجیا الحیویة 

 المقرر  وراثة الطفرات ( و رث 307 )  
التاریخ : 02/02/2022     الفترة : من  13:00  إلى  15:00 

اللجنة : لجنھ 17        المكان : قسم المحاصیل

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 18/1/2022 10:18 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   481الرابعمستجدرحمھ عزام احمد فھمي80021631 1
   482الرابعمستجدرضا فرج هللا محمد فرج هللا80021720 2
   483الرابعمستجدرضوي عبدالرحمن محمد ربیع عبدالرحمن80024771 3
   484الرابعمستجدریھام طلعت عبدالعال ابراھیم80024774 4
   485الرابعمستجدزینب صالح عبد الوھاب موسى80020395 5
   486الرابعمستجدزینب عبدهللا فیصل طوسون80021745 6
   487الرابعمستجدزینب فوزي رشدي مرسي80021721 7
   488الرابعمستجدسمر عید زكي محمد80021750 8
   489الرابعمستجدسھیلھ اسماعیل عبدالوكیل ادم80021743 9

   490الرابعمستجدشیماء رفعت احمد سلیمان80025221 10
   491الرابعمستجدشیماء عبدالراضي عبدالوھاب حموده80024801 11
   492الرابعمستجدشیماء عصام فیض احمد80021735 12
   493الرابعمستجدصابرین ابراھیم حماد على80025268 13
   494الرابعمستجدصابرین عمر محمد عمر80024805 14
   495الرابعمستجدعبدالرحمن مصطفي عطیھ محمد80021516 15
   496الرابعمستجدعبیر محمد الداخلي فولي80024831 16
   497الرابعمستجدفادي فرید شوقي بطرس80024847 17
   498الرابعمستجدفاطمھ فایز ابراھیم سالم80021566 18
   499الرابعمستجدفاطمھ فراج مفضل اسماعیل80024851 19
   500الرابعمستجدفیفیان بولس شلبى اسعد80025261 20
   501الرابعمستجدكریم ابراھیم محمد ثابت ابراھیم80021501 21
   502الرابعمستجدلمیاء جمال محمد احمد80021514 22
   503الرابعمستجدلمیاء سعید محمد محمد80021661 23
   504الرابعمستجدلیلي مصطفي محمد نسیم كامل80024872 24
   505الرابعمستجدماري جرجس سمیر حنا80024877 25
   506الرابعمستجدمارینا ادور جید ابراھیم80024879 26
   507الرابعمستجدمحمد زاھي محمد عبدالستار80021538 27
   508الرابعمستجدمحمد ضرار محمود حسن80021711 28
   509الرابعمستجدمحمد عبدالناصر یوسف محمد80021590 29
   510الرابعمستجدمحمد یاسر محمد على على80025219 30
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عدد الغیاب :عدد الحضور :   االجمالي :  
توقیع مراقب اللجنة :المالحظون :

كشف توزیع الطالب على اللجان 2021-2022 فصل دارسي  األول 
 برنامج التكنولوجیا الحیویة 

 المقرر  وراثة الطفرات ( و رث 307 )  
التاریخ : 02/02/2022     الفترة : من  13:00  إلى  15:00 

اللجنة : لجنھ 18        المكان : قسم المحاصیل

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 18/1/2022 10:18 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   511الرابعمستجدمروه ابراھیم سید صالح80021546 1
   512الرابعمستجدمروه احمد رضوان سعید80021747 2
   513الرابعمستجدمروه احمد محمد طلعت رشدي80024927 3
   514الرابعمستجدمریم امیر مصطفي عبداللطیف80024930 4
   515الرابعمستجدمریم حلیم متى جاد الرب80025264 5
   516الرابعمستجدمریم عطیھ عبدالغني خلیفھ80021528 6
   517الرابعمستجدمنار محمد علي حسن80021707 7
   518الرابعمستجدمنھ هللا مؤمن محمد محمود80021693 8
   519الرابعمستجدمي حسین محمد سالمھ80024954 9

   520الرابعمستجدمیار ایھاب احمد امین80024956 10
   521الرابعمستجدمیرنا ماھر فارس عزیز80025266 11
   522الرابعمستجدنادیھ فیصل محمد عمر80024961 12
   523الرابعمستجدنجوي صابر عبدالحمید حسن80024964 13
   524الرابعمستجدندي ممدوح رمضان توني80024970 14
   525الرابعمستجدنرمین حسن على ابراھیم عبدهللا80025217 15
   526الرابعمستجدنرمین مجدي محمد عصمت80024971 16
   527الرابعمستجدنرمین محمود حسن درویش80021630 17
   528الرابعمستجدنورا عالء محمود محمد80024976 18
   529الرابعمستجدنوران ناجي عبدالعلیم عبدالرؤف80021640 19
   530الرابعمستجدنورھان رجاء محمد عثمان80021739 20
   531الرابعمستجدنورھان عباس فتحي عباس80024981 21
   532الرابعمستجدھاجر سید محمد سید80021532 22
   533الرابعمستجدھاجر محمد حسن ھالل80021542 23
   534الرابعمستجدھالھ توني شلقامي عبدالعال80021567 24
   535الرابعمستجدھالھ عصمت احمد ھالل80024989 25
   536الرابعمستجدھدیر محمود احمد محمد80024997 26
   537الرابعمستجدھناء عبدالغني شعبان عبدالغني80021636 27
   538الرابعمستجدورده ناصر فوزي علي80025005 28
   539الرابعمستجدوالء حسین صدقي عبدالوھاب80021584 29
   540الرابعمستجدیارا محسن عبدالفتاح احمد80025013 30

 
 

 



18 /1 /2022 10:18 ص Ibn Al-Haitham

4/4

 
عدد الغیاب :عدد الحضور :   االجمالي :  
توقیع مراقب اللجنة :المالحظون :

كشف توزیع الطالب على اللجان 2021-2022 فصل دارسي  األول 
 برنامج التكنولوجیا الحیویة 

 المقرر  وراثة الطفرات ( و رث 307 )  
التاریخ : 02/02/2022     الفترة : من  13:00  إلى  15:00 

اللجنة : لجنھ 19        المكان : قسم الكیمیاء

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 18/1/2022 10:18 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   541الرابعمستجدیسرا سید عطیھ صالح80021704 1

 


